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 سخن مجمع

 معرفــي مكتــب]...^مجمــع جهــاني اهــل بيــت[كــار اساســي شــما«

سر عالم، چون امروز همه دنيا بلكه به سرا. است به دنياي اسالم^اهل بيت

و در اسالمي كـه در مكتـب  و اين معنويت در اسالم هست تشنه معنويت اند

و كاملي وجود دارد معرفي مي^اهل بيت .»كند به نحو جامع

)28/5/1386،»مد ظله العالي«از بيانات مقام معظم رهبري(


	���� مكتب اهل بيت � �ت^ �� بلـور اسـالم نـاب كه

و عميقـي’محمدي و متّكي بر منبع وحياني است، معارف ژرف

و مطـابق بـا و برهان برخوردار مي باشد دارد كه از اتقان، استحكام

فطرت سليم انسان هاست؛ بر همين اساس است كـه حـضرت امـام 

���������«: فرمودند×رضا ������ ������ ����� ��  !��� �شـيخ[» %$#" 

ج×الرضا يون اخبارع،&صدوق در.]275:2، و نوراني اين مكتب غني

ي اطهار  و هدايت ائمه و نيز مجاهدت هزاران×پرتو عنايات الهي

و حـال، جهادگر عرصه و فرهنگ در طول قـرون گذشـته هاي علم

و گسترش يافته است . بسط

بــه رهبــري شــكوهمند اســالمي حــضرت امــام پيــروزي انقــالب

و بـاو تأسيس نظام+خميني اسالمي بـا تكيـه بـر قـوانين اسـالمي

و فرهنگـي جديـدي را  محوريت واليت فقيه، افق هاي سياسي، اجتماعي
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و محبان اهل بيـت و پيروان ^براي انسان هاي آزاده به ويژه مسلمانان

و مستضعفان جهان را به خود معطـوف و توجه بسياري از نخبگان گشود

. كرد

 اين دگرگوني مبارك است كـه مولود،^مجمع جهاني اهل بيت

مـد(اي مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا العظمي خامنـه به ابتكار

و تـاكنون 1990/ شمسي1369در سال) ظلّه العالي  ميالدي تأسـيس شـد

و اهـل بيـت  و حمايـت از^خدمات شاياني را در تبليغ معارف قرآن

. در سراسر جهان انجام داده است^پيروان اهل بيت

در راسـتاي^ت امور فرهنگي مجمع جهاني اهـل بيـت معاون

و آگاهي پيروان اهـل بيـت  ^رسالت خود جهت ارتقاي شناخت

و عرصه هاي مختلـف، در حـوزه ، سطوح، مخاطبان  در موضوعات

و سـائر محـصوالت و مجالت به زبان هاي متعدد هاي توليد كتاب

.فرهنگي به فعاليت پرداخته است 

و پاسخ به شـبهات^ي معارف اهل بيت معرف اين اثر با هدف

و سلفي و مخالفين به ويژه وهابيان و ها تهيه شده حاصل تالش علمي

و گروهي از پژوهشي  و صـاحب نويسندپژوهشگران گان فرهيخته

و ارجمند . مي باشدنظر

 از دبيركل محترم مجمع، حـضرات در اينجا بر خود الزم مي دانم

و اعضاي محترم شوراي كتاب، مدير ان محتـرم اداره كـل پـژوهش
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ترجمه، رئيس محترم گروه مطالعات بنيادي، دبيـر محتـرم شـوراي

و گروه مطالعات بنيادي، مترجمين عزيز  ي ادارهو همكـاران كتاب

و ترجمه از. تشكر نمايم تقدير  كـه در ويـرايش، برادرانيهمچنين

و چاپ اين كتـاب تـالش  تايپ، مقابله، تصحيح، آماده سازي، نشر

و توفيق همگان را از خداوند متعـال مـسئلت كردند، تشكر مي كنم

.دارم

و پويـايي آثـار معاونت امور فرهنگي مجمع در راستاي تعميـق

ي معارف اهل بيت در سراسر جهان، از ديدگاه^منتشره در حوزه

و پـژوهش  و پيشنهادهاي اساتيد، فرهيخته گان، صاحب نظـران ها

ك  و گسترش هرچـه گران ارجمند استقبال مي ند تا زمينه هاي بسط

. فراهم گردد^ بيشتر معارف اهل بيت

و فـرج منجـي عـالم بـشريت حـضرت به اميد تعجيل در ظهور

.#مهدي

 نجف لك زايي
معاون امور فرهنگي





 مقدمه

ا از اعمـاق وحدت، همبستگي، و برخاسـته از اصول عقالني و انسجام، تّحاد

و هميشگي دين مقدس  سرشت انساني است؛ هم چنان كه يك اصل ثابت، مسلّم

و نيل به اهداف عـالي آن  و تحقّق آرمان هاي آفرينش و هست اسالم نيز بوده

و قطعاً قابلدر اين راستا  و هيچ دسترسي است وايه جامع آحادقوم در جنـگ ،

و كمال انساني، نخواهد رسيد و سعادت و تفرقه، به خير .فتنه، نزاع

: مي فرمايد×امام امير المؤمنين علي بن ابي طالب

<��� 	
��� ��� 	
�� ����� ������� ����� ��� !" #$%&'( )� 
*+>.)-(

و جـدايي« ، با تفرقه و نه به آيندگان خداوند سبحان، نه به گذشتگان

و نمي كندخيري را عط .»ا نكرده

و پلّه هـاي ترقّـي، و يك دلي است كه جامعه به آرمان ها در ساية وحدت

و و محبت و زيباترين استحكامات را بر سرتاسر جامعه حاكم مي كند گام نهاده

و صفا را مي گستراند و صلح .صميميت

و با هـدف هـدايت، چنـين  از اين رو، مي بينيم قرآن كريم با لحن محكم

:مي فرمايد

},!�-./�0 .12+ ,!�3,�4567 2#85"� 4�6�,�2$ �����0.1�6� �9��:�4�4;46� �%��2�6< 2#85"� 2=,'6&2� �9��2>4-,7�6�

 6	2� ?6�.���%4�4@ �4567 ,!�-./�06� �%$�69.�2+ 2#2-6�,�2/2� !�-,&6'.A4B4C ,!�32�9�5�� 6	,�6� 6DE"4B4C FG�6�,74�

!�04H4�.$4B4C 2I%E/"�6*���4-,J4; ,!�3E56�4" 2#2;%6 K ,!�34" �#85"� �	L�6'� 6M2"H40 %6J./2� {.)1(

.176بةخط: نهج البالغهـ1

.103: آل عمرانـ2
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زن« و يـاد بياوريـديهمه با هم، به حبل اهللا چنگ و پراكنده نشويد د
را پس خداوند دل هاي شما. آن زماني را كه با هم دشمني مي كرديد

و و برادري بر شـما حـاكم نمـود و الفت )نيـز(به هم نزديك كرد
پس ياد بياوريد آن زماني را كه شما، در لبة پرتگاه آتش قرار داشتيد،

و خداوند ايـن چنـين آيـات خـود را  از آن نجات داد خداوند شما را
.»تبيين مي كند، شايد به هدايت دست يابيد

: مي فرمايد’و نيز پيامبر اكرم؛ حضرت محمد بن عبداهللا
»� 
�N  *%�/'"%0 	�O�5" 	�O�"��%��� #��«.

)-(

 با ايمان با مؤمن ديگر، همانند اجزاي يك ساختمانند كـه نسبت فردِ«
و محكم مي نمايد از ساختمان، جزء ديگر را نگه داشته .»هر جزئي

: مي فرمايد×و نيز حضرت امام جعفر صادق
»S"%0 T	�O�"� 9�� 	�O�"�� #/� �%U�@ �3-@� *+ T���9"� �V M"1 !4"� �<

W�V< �X%( YC«.
)1(

، مانند مؤمن مؤمن برادر« مي است ؛ اگر عضوي باشندآنكه يك جسد

و رنج آن .»به ديگر اعضاء خواهد رسيداز آن به درد آيد، درد

و خـون و بنابر اين تفرقه، كينه تـوزي، نـزاع ريـزي، هرگـز مـشروعيت

و زشتي  از كبائر و و عقـل سـليم، آن را بـي مصونيت نداشته هاست كه وجدان

و اساس در دين اسالم هم شديداً مـورد نكـوهش و و بي فرهنگي معرّفي كرده

و مرتكب آن را به عذاب الهي، وعده داده است .توبيخ قرارگرفته

در طـول تـاريخ و فتنـه انگيـزان، و دسيسة دسيسه گـران جهالت جاهالن

و يك پارچگيِ مسلمين، كوشيده است كه وحدتِ  و صفوف  مسلمين، به جنگ

.1/141: كنز العمال؛779:هنهج الفصاح؛ 2/166اصول كافيـ1

.61/148: بحار األنوارـ2
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ت و خون ريزي و اتّهام بـه خـروج از ديـن و بد بيني و بغض و كينه بديل شده

در شرك را گسترش دهد  و برآحـاد. ورود و رهبران امت بنابر اين بر مسؤالن

و حتم است كه اجازه ندهند چنين فضائي بر جامعه اسالمي  جامعة اسالمي، فرض

و ثروت هـاي امـت اسـالم، توسـط مـستك  در نتيجه ذخائر و بران حاكم گردد

و كارتـل هـا بـه  و صاحبان تراست هـا و نگار و كافران خوش رنگ روزگار

و سهولت، غارت شود .راحتي

، برخود الزم مي دانيم جهت وحدت بيشتر مـسلمين^ما پيروان اهل بيت

و انسجام، نسبت در طـول تـاريخ، بـهئهاي نارواو زدودن موانع اين اتّفاق ي كه

در اين سال و به صـورت ناجوانمردانـه^مكتب اهل بيت هاي اخير، به ويژه

و نسبت هـا از اين تهمت ها و با تمام وجود، از خود دوركنيم نسبت داده شده،

و جريان  آلت دست انگليـسي هـا، صهونيـست اتيتوسط تكفيري ها و هـا، كه

و تبرّي بجوييم...و غارتگران امريكا .هستند، اعالن انزجار

:از باب نمونه

ك1 از تحريف، يعني قرآن كريم را تنها كتابـ ما كه تاب آسماني مصون

و  و زياد شده باشد و بدون آن كه كم ، همـان قـرآن كـريم عيناًهمة مسلمين

و سرتاسـر آن را داعـيِ’حضرت خاتم األنبياء محمد مصطفي و ثقل اكبـر

و يكتاپرستي مي دانيم؛  توحيد

نفـيو) اصنام(نفي بتهارا’ما كه بزرگ ترين موفّقيت پيامبر اكرمـ

و تحقّق كلمة توحيد  و اعالن و عزّي  �(«عبادت الت+ #"+  مي دانيم؛»

را×ما كه خطبه هاي غرّاي توحيدي مولي الموحدين اميـر المـؤمنينـ

و و حـوزه هـا و پژوهشي، دانشگاه هـا در مراكز آموزشي ـ ـ شبانه روز

و و تربيتي مان به تالوت  مي نشينيم؛و استضائه تدريس محافل علمي
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، متون سراسر توحيـد اهـل بيـتـ و مراكز عبادتي مان ما كه در مساجد

از امـام× را همانند دعاي كميل از امام علـي’پيامبر ، دعـاي عرفـه

از امـام سـجاد دعايو×حسين و ده هـا دعـاي× ابو حمزه ثمـالي

و طنين انداز است :توحيدي ديگر تالوت مي شود

»...�6M�57 Z[�6 �=�"\ �"+ 6]%-,&4; �8-� 4̂ ,'2_ �- ... 6̀ ��a;  b	�7 .̂ 6�2�67 ...

`6�6<6� ,	6� 6�4�4C cH8"� %�6� `6�4�4C ,	6� 6�6<6� �1%�...«.)-(

كهـ و توحيدي همچون كتاب توحيـد شـيخ اقـدم هزارانما  اثر معرفتي

كه» صدوق«  ... را داريم، ما
و با همة اين اوصاف، به صورت و مزورانه  به هدف بدبين مزدورانه جاهالنه

و مي شـويم C�aJ" %a!(!!! كردن ساير مسلمين ناجوانمردانه به شرك متّهم شده

*9�3&  D�0(dd!!.

و فرق×ـ اعتقاد به امام مهدي2 و مذاهب و مهدويت، ريشه قرآني دارد

ـ به آن اعتراف دارند تا جائي كه انكار آن ـ روي هم رفته  را موجـب اسالمي

)1(.ن دانسته اندآقتل منكر

و معرفت اسالمي را بـراي آن حـضرت ذكـريو نيز جايگاه رف از سنّت عي

و قاطبة علماي اهل بيت  و بـسياري از علمـاي مـذاهب اسـالمي،^كرده اند

و والدت آن حـضرت اسـت، مـورد در شأن و اخباري كه و احاديث روايات

و اعتراف قرارداده  و تصحيح  اند؛ مانند صاحب سـنن ترمـذي، قرطبـي تصريح

، ابوجعفر عقيلي، سيوطي، ابن حجر عسقالني، حاكم نيشابوري، بيهقي، ابن مالكي

اثير، بغوي، ابن قـيم، ذهبـي، تفتـازاني، ابـن كثيـر دمـشقي، جـزري شـافعي،

عبدالوهاب شعراني، متّقي هندي، عبدالباقي زرقاني، سفاريني حنبلي، محمد امـين 
 

). از دعاي عرفهيبخش(95/226: بحار األنوارـ1

وـ2  ... همانند ابن حجر هيتمي شافعي، شيخ صباي حنفي، خطابي مالكي، يحيي حنبلي
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اني، مؤمن شبلنجي، قنوجي بخاري، كتاني مالكي، خـضر مـصري، سويدي، شوك

علي مـودودي، كمـال الـدين ابـن طلحـهاغماري شافعي، ناصر الدين الباني، ابو 

شافعي، ياقوت حموي، ابو نعيم اصفهاني، ابن جـوزي حنبلـي، گنجـي شـافعي، 

ي، جويني شافعي، ابن علي شافعي همداني، حمد اهللا مستوفي، ابن شحنة حلبي حنف 

پارسا حنفي، ابن صباغ مالكي، سراج رفاعي، ابـن طولـون دمـشقي، ابـو خواجه 

 حنفي، ابن عامر شبراوي، ساباط قاضي حنفـي، قنـدوزي حنفـي،يعباس قرمان 

، يونس سامرايي، احمد طوسي بالذري، ابن سلفيحمزاوي شافعي مصري، زركلي

و شاكر بدري شافعي، عبدالكريم يماني، صبان شافعي، ابن عم اد دمشقي حنبلـي

.غير اينان ... 

و ببينيد :حال نگاه بيندازيد

وـو مهدويت×امام مهدي و سنّت، محكـم تـرين ريـشه  كه در كتاب

و اين همه مع و برهان و حيات از جميعتاساس و والدت و صحت رف به تواتر

و افتر چگونه با زشتـفرق اسالمي دارد  و تمسخر ءاترين تعبيرها مورد استهزاء

!.هاي ناروا قرار گرفته است؟و نسبت

و خلف اوصياةاز اين عصار به، انبياء و گـاهي بـه» امـام مزعـوم« گاهي

نويسند كه شيعيان كنار سرداب حلّـهو گاهي مي !! شود تعبير مي ...و» معدوم«

كنند تا آن كـه مركبي را آماده مي ...و يا)-(يا سرداب بغداد، يا سرداب سامرّا 

و  از آن سرداب خارج شد، سوار آن مركب شود او اينان هنگـام نمـاز !. قتي كه

در همان وقت هم، هم چنان در كنار مركب باقي مي  مانند، زيرا ممكن است كه

و كسي كنار مركب نباشد تا او را سوار كنند  !!.از سرداب خارج شود

مباآلـ1 !علوم نشد اين سرداب كجاستخره،
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در زمين و سياه نمايي و معارف اعتقاداتةوارونه نشان دادن حقايق، تحريف

و بقاء بر ميت^حقّه اهل بيت و آنـان كـه االكباد 34�2هاي توسط دشمنان


�I b)9] �(« گوينده�&� � )� 8� #"�و »  و اهل قبلـه و محشر و معتقدان معاد

و قرآن را همانند گوسفند سر مي و جهت جلب رضايت سردمداران كفـر برند

و در تمـام دوران ننگـين رژيـم غاصبان قدس، همه گونه خوش خدمتي دار  ند

از مظلومين فلسطين،  در حمايت و سفّاك صهيونيستي، و مقدسات مسلمينجعلي

و يا تيري رها نكرده اند، اما هر روز شاهد آنيم كه دسته دسته حتي يك فشنگ

و بعث  و توحيد وتاهل قبله و بي رحمي، قطعه قطعـه و معاد را با كمال شقاوت

ميكشند به آتش مي و تفرقه را بين امت اسالم .گسترانندو فتنه

و گرنه مـسلمانان هـر: الزم به تذكر است اين دو مورد به عنوان نمونه بود

و  و مقـاالت و كتاب و بسط صدها مورد ديگر با هزاران سايت روزه شاهد نشر

و تكفيري بـا هـدف  و متحجر و رحم نرم افزار، توسط اين مجموعة فاقد عاطفه

و جـد شوم  و جنـگ �(aC�"fل در امـت اسـالمي مـي باشـند،اتفرقه افكني

gh-N�"�.

و قطـع يـد در هر صورت، ما به عنوان اين كه به حفظ وحدت مـسلمين

و معـارف از مكتب اسـالم و افتراءات و زدودن اتّهامات از بالد اسالمي اجانب

مي، مكلّفيم^اهل بيت  بـ بر خود واجب از دانـيم جهـت زايـل كـردن دبيني

در بين عموم مسلمين با دروغ، نفاق، افترا  انـد،و بهتان ساختهءذهنيتي كه اينان

و جنـگ افـروزان  از اين تفرقه افكنان و بي زاري خود را و انزجار اقدام نماييم

و كفر جهاني، اعالن نماييم .وابسته به استكبار
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، جهـت حدود چهارده سـال پـيش)-(»^i� j%�I YC= �"'�^«مجموعة
از موانع وحدت، در معاونت امـور فرهنگـي و زدودن برخي زدودن اين ذهنيت

از  و همكاري گروهي و با كمك، مساعدت مجمع جهاني اهل بيت عليهم السالم
و محققين و تدوين قرار گرفت)1(فضال و سپس مورد تنظيم .، طرّاحي

و چشمگير، مورد استقبال و به طور گسترده  محافل علمي بحمداهللا به سرعت
و دوستداران وحدت مسلمين، قرار گرفت و عالقه مندان .و پژوهشي

و گـروه شخصيت و قلـم و دست اندركاران نشر  هـاي محـاوره هاي علمي
و نشر، پيشنهاد ترجمه در همان زمان تدوين ي ايـن مجموعـه را بـهو مناظره،

ـ زبان ط ادارة ترجمـة هاي زنده دنيا دادند كه بحمداهللا ترجمـة فارسـي آن توس

و يـكـ1 اين مجموعه بيش از چهل جلد است كه هر يك از آنها به يك موضـوع

و ارائه دالئل تنظيم يافته است و با سبك مقارنه و به زبان عربي .شبهه اختصاص دارد

وـ2  جهت تقدير از زحمات عزيزاني كه در اين مجموعه به نـوعي تـالش داشـته

و فرهنگي داشتهنقشي كه در :متذكّر مي شويم. اندتحقّق اين كار علمي

و مشرف علمي پروژه)علي(ـ ابوالفضل اسالمي1 .؛ مسؤول گروه

.ـ سيد منذر حكيم؛ پيگير امور مجموعه2

و صـباح بيـاتي؛ تهيـه&ـ سيد عبدالرحيم موسوي3ـ5 ، شيخ عبدالكريم بهبهـاني

.كنندگان بعضي از متون مجموعه

و شيخ علـي6ـ9 ـ شيخ عبداألمير سلطاني، شيخ محمد هاشم عاملي، شيخ محمد اميني

و مقابلهئلسامبهرامي؛ تصدي . استخراج

در عباس جعفري،ـ سيد محمدرضا آل ايوب،10ـ 13 و عزيز عقابي؛ حسين صالحي

و روند امور و تطبيق .مسائل تصحيح

، شـيخ)خوشـنويس(يخ جعفـر الهـاديشـ: ضمن آن كه از نظرات ارزشمند آقايـان

 در برخي از ايـن متـوننصائب عبدالحميد وغير اينا استاد محمدهادي يوسفي غروي،

)ناشر(.جزاهم اهللا خير الجزاء. ايماستفاده كرده
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و ويراسـتاري و اينك مورد بررسي مجـدد معاونت امور فرهنگي، آماده گرديد
و تقديم عالقه مندان مي . شود قرار گرفت

و و جهاد فرهنگي، مورد قبـول پروردگـار متعـال اميد است كه اين تالش

. قرار گرفته باشد# اهللا األعظم�����عنايت حضرت 

 ات بنياديــروه مطالعـگ

)علي(ابوالفضل اسالمي

28/8/1392 



^ مكتب اهل بيتنظرية عدالت صحابه در

كه هركس، همنشين اين است» عدالت صحابهةنظري«مراد از

و! عادل اسـتـت كوتاهي هم باشد اگرچه براي مدـ شد’پيامبر

و يا تخطئ،انتقاد از او ! وي جايز نيـستة يا پست شمردن كردارهاي او

و براي ديگران !ت است حج،بلكه پيروي از گفتار وكردار او رواست

ن و براي آنان اهداف سياسيت سياسي خاصه در موقعي ظرياين ي

و توجيه تـصرّ ويژه و اي از جمله تقويت حكومت امويان فات آنـان

و روي شرعي دادن به آن تصرّ .فات، به وجود آمدرنگ

در اين نظري،برخي از افراطيان و به نـشر آن ه را به عهده گرفته

ميان ام رت اسالمي هم و آن و زي براي ردا مجوت گماشتند  منزلت

اهل بيتي كه قـرآن، بـه عـصمت؛ قرار دادند^ت اهل بيت موقعي 

و پليـدي را از((«: فرمايد آنان تصريح كرده مي همانا خداوند رجـس

و شما را كامالً  ـ شما اهل بيت دور كرده و مطه  دادهر قـرار پـاك

)1(.»))است

اي برايهوري ادلّه سعي در گردآ عيان اين نظري كه مد به رغم اين

و دادن وجهه  از ام،اند اي علمي به آن نموده تقويت آن ا گروه زيادي

������� )		:(		.
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آن را مـورد انتقـادةاند وادلّـه را رد كرده علماي مسلمان، اين نظري 

و به نتايج آن پايبند نشده عيان ايـن همچنـان كـه مـد؛اند قرار داده

و حكـام اند؛ زيراه نيز به نتايج آن پايبند نبوده نظري  آنان كردار خلفا

، را قبـول نداشـتندنرا نسبت به برخي از صحابه كه حكومـت آنـا

.اند توجيه كرده

ر  عـدالتةنظري«ة دربار^ي مكتب اهل بيتأبراي آگاهي از

آن»صحابه : به مطالب زير خواهيم پرداخت،و ميزان درستي

.و بيان قرآني آن)) معناي لغوي مصاحبتـ1

و ذكرـ2 .^احاديثي از اهل بيتنصوص

و سـنّ اين نظرية بيان ادلّـ3 و بررسي آن با استناد به قـرآن ته

.’پيامبر

.ه گسترش اين نظريواملعـ4

آنمعناى لغوى مصاحبت و بيان قرآني

:گويد راغب اصفهاني مي

و مالزم مي))،صاحب(«(« و هيچ فرقي نيست ميان ... باشد همان همراه

ه و و يا به توج اين كه مصاحبت و ظاهر باشد و مراهي او به جسم ه

.قصد

همين طـور. او صاحب آن است: به مالك شيء گفته مي شود

و تصرّ  ف در آن شيء است، صاحب آن به كسي كه مالك دخل
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و همراهي، وسيع.شود گفته مي تر از اجتماع اسـت؛ زيـرا مصاحبت

جتماع است،ا، پس هر مصاحبتي،طلبد مصاحبت، ماندن طوالني را مي 

1(.»ا هر اجتماعي مصاحبت نيستام(

در قرآن كريم، در ضمن واژگان هم معنا تاييـدي بـراي آنچـه

و مالزمتي. اند، آمده است فرهنگهاي لغت ذكر كرده  و آن معاشرت

و ماندن و ديدار مي تحقّ،است كه با اجتماع ازق يابد، صـرف نظـر

آ  و قـرآن كـريم ن را در خـصوص وحدت اعتقاد يا وحدت رفتار،

،)) تـصاحبني((: كلمـاتةوجوينـد. اطـالق كـرده اسـت»معاشرت«

 در قـرآن كـريم))، اصحابهم((و))اب اصح((،)) صاحبته((،)) صاحبه((،))صاحبهما((

. بار، به همين معناي مطلق، ذكر شده است97خواهد يافت كه

راـپس هيچ گونه تفاوتي ميان معناي لغوي  كه لغت شناسان آن

. در قرآن كريم وجود ندارد»صاحبتم««((و معناي.اند ذكر كرده

 به هـر كـس از مـسلمانان كـه»صحابي«ةت نبوي نيز واژ سنّ در

و مصاحب پيامبر و بوده اطالق شده اسـت؛ خـواه واقعـاً’همنشين

كـهو روايـاتي الفـاظ.و خواه به ظاهر به آن حضرت مؤمن باشد حقيقتاً

آ»صحابي« براي و مـسلمان منـافق خواهيم  ورد، شامل مسلمان مـؤمن

.باشد مي

؛ ترتيب 1/162: صحاح جوهرى؛275: راغب اصفهانى/ مفردات الفاظ قرآن كريمـ�
.440: اب العين فراهيدىكت
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 خواست كه عبداهللا بن’اب از رسول خدا كه عمر بن خطّ هنگامي

فرمود’را به قتل برساند، پيامبر) منافق مشهور( بن ابي سلول ابي:

د اصـحابش محم:خواهد بود آنگاه كه مردم بگويند چگونه! اي عمر

)1(.»رساند؟ را به قتل مي

آ  اجازه خواسـت’نگاه كه فرزند عبد اهللا بن ابي، از پيامبر خداو

: تا به كشتن پدرش اقدام كند، به او فرمود

مي« و تا وقتي كه با مـا باشـد به او دوستي را همنـشيني،ورزيم اش

)2(.»داريم نيكو مي

 را به طور وسيع بـه كـار»صحابي«ت نبوي لفظ سنّ:خالصه اين كه

شيبرد تا جا مي ميي كه و هرزگي مـشهور امل كسي شود كه به دورويي

 صحابي« بن ابي سلول، چه رسد به اطالق لفظ است مانند عبد اهللا بن ابي«،

: فرموده است’كه نفاقشان پوشيده بود؛ زيرا پيامبراكرمكسانيبه

من«( )3(.» منافق وجود دارد،در ميان اصحاب

 راستينةصحاب

و’اند كه پيامبر نخستيني، مسلمانان’ پيامبر اكرمةصحاب  را ديده

و قسمت مهماو مشرّبا به كرامت همنشيني ي از سختيهايف شده باشند

.452: واحدى،؛ اسباب نزول3/299: سيره ابن كثير؛ 3/303: ابن هشام، نبوىةسيرـ1
.3/301: ابن كثير، سيره نبوى؛2-3/5: ابن هشام، نبوىةسيرـ2
.2/399: ابن كثير، تفسير قرآن عظيم؛5/40: مسند احمدـ3
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و دعوت به اسالم را تحم ازلنشر كرده باشند؛ همان گونه كه گروه زيادي

و پيامبر،آنان و مال خود را به خاطر ايمان به رسالت  بذل كردند’ جان

و،ي را فراگرفتتا اين كه اسالم، سرزمينها  پس اگر درخشش شمشيرها

و پايداريشان نبود، هيچ ستوني از دين استوار نمي .شد نيروي بازوان آنان
و سنّ در،گراميتانديشه گر در قرآن كريم  خواهد يافـت كـه

و بزرگداشت زيادي از صحاب،تقرآن وسنّ  راسـتين شـدهة ستايش

: خداوند تعالي فرمود است. است

}b�:�6&m�G%a6�6��I 2I%aE��3."� �a4567 G�:�a2@4� �#6�6� 6	 2HE"�6� 2#E5"� �[9�(:I 

E0�I ,!�i�6�4; ,!�J4/,�6��n.�a4C 6*9a�o4-,'6 �p�:Sa�( %p�%�$�69a.q2I6� 2#aE5"� 6	aL� 

� Ya2C ,!�J�54r6� 6M2"41 2\9�SmV"� 2�4s4� ,	L� !2J2i9�<�� Y2C ,!�i%6��2(2?�6I,9aE-"

,!�J�54r6�6�2t� Y2C 4u45.o4-a,(%4C �W6I4vwa4C �W4B.xa4@ 6]6�a.�4� �y,I4za40 2=a�2S$
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»و همراهانش بر كـافران، بـسيارةتادد فرس محم و ياران  خداوند است

و مهربانند و با يكديگر بسيار مشفق آنان را در حال ركوع. دل سخت

را،و سجود نماز  و خـشنودي او و رحمت خدا  بسيار بنگري كه فضل

ت پديـدار بر رخسارشان از اثر سجده نشانهاي نوراني،طلبند به دعا مي

آن. است و انجيل است كـه مثـلاناين وصف حال در كتاب تورات

از خاك بردارد حالشان به دانه اي شـاخه،اي ماند كه چون نخست سر

.29:)48(فتحـ1
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و ضعيف باشد آن،نازك از بر قو، پس و ت يابد تا آن كه قوي گردد

و محكم بايستد كه دهقانان در تماشـاي آن حيـران ساق خود راست

از قدرت خود به خش   خدا وعده فرموده،م آرند مانند تا كافران عالم را

از آنا و نيكوكار شودنكه هر كس و، ثابت ايمان  گناهانش ببخـشد

.»اجر عظيم عطا كندِ

و پيامبر  را ياري داده دين او را زنده كـرده’آنان بودند كه خدا

و جاهلي .ت را از بين بردندستونهاي دولت اسالمي را برافراشتند

و آنـان را بـسيار مي آياتي وجود دارد كه به مدح صحابه پردازد

و. كند ستايش مي  و انـصار هر كس آياتي را كه در مدح مهـاجران

ـ  و بلندي مرتب  آنـان غبطـه خواهـدةپيروان آنان بخواند، بر منزلت

و هر كس به آياتي كه در حقّ  بـا،اي كه زير درخت صحابه خورد

ا پيامبر بيعت كردند، گوش فرادهد، دلش از شوق براي آن گروه بـ

ايمان كه با صداقت بر پيمان خود با خـدا اسـتوار ماندنـد، خواهـد

.لرزيد

×راستين در گفتار امام علىة صحاب

: فرموده است×حضرت علي

و عموهـا’با رسول خدا .... ((« راي پدران، فرزندان، برادران مـان

و شكيبايي بـر فـشار مي و سير در راه و تسليم و به ما، جز ايمان كشتيم

و   پـس چـون،افـزود چيـزي نمـي، در تالش در جنگ با دشمن درد
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و پيروزي مان را ديد، خواري را بر دشمن راستي،خداوند مان فرود آورد

و  و نيروي تمام مـستقر شـد را نصيب ما كرد تا اين كه اسالم با قدرت

.گزيددر سرزمينهاي خويش سكني

مي! قسم به جانم ه اگر آن گونه كه شما هستيد، يچ ستوني بوديم،

و هيچ نهالي از ايمان سبز نمي از دين برافراشته نمي )1()).»گشت شد

ميو نيز درحالي و منزلـت كه آنان را توصيف و جايگـاه كـرد

و بر فقدان آنا آنان را ياد آوري مي ميننمود :خورد، فرمود افسوس

))»را ديدم، كسي از شما را شبيه به آنـان’دمن اصحاب محم 

و خاك؛بينم نمي مي آنان صبح را ژوليده كردند در حـالي آلود آغاز

و قيام سپري نموده بودند شب كه و؛ را با سجده يشان ها گونه پيشاني

ايـستادند آتـش مـيةگذاشتند وگويي برپار را به نوبت بر خاك مي 

و هنگام ميةآنگاه كه روز قيامت )2()).»آوردند باز گشت را به ياد

و عشق به آناهمچنين در حالي كه :سوخت، فرمودميناز شوق

و حق رفتند« ار؟ كجاست عمـ؟كجايند برادرانم كه به راه راست

كجاست ابن التيهان؟ كجاست ذوالشهادتين؟ كجايند همانند آنـان از 

به را خواندند برادرانشان كه قرآن  كردنـد، را حفظ وآن نمودهآن عملو

جـ،در عمل واجب  و آن را به ت را زنـده سـنّ. اي آوردنـد انديشيدند

.91ـ92)با تحقيق صبحى صالح(ج البالغهنهـ1
.97ـ 143:)با تحقيق صبحى صالح( نهج البالغهـ2
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و بدعت را از بين بردند و نوآوري آن. كردند و به جهاد دعوت شدند

و از او پيـروي  و رهبر اطمينـان كردنـد و به پيشوا را اجابت كردند

)1(.»نمودند

 راستينة براى صحاب× امام على بن الحسيندعاى

 دعـا’ درحالي كه براي اصحاب پيامبر×امام زين العابدين

:كرد، فرمود مي

و’دو به ويژه يـاران محمـ! خدايا« ، كـساني كـه صـحبت

و بـا و در راه يـاري او بـه خـوبي همنشيني با او را نيـك داشـتند

و به او كمـك كـرده ودر  شجاعت تمام در ميدان جنگ، جنگيدند

اوأت و تصديق دعوت و هنگامي كه حج،ييد ت بر هم پيشي گرفتند

آ و هنگام آشكارو برهان رسالت خود را به نان ابالغ نمود، پذيرفتند

و فرزندان را ترك گفتـه در راه اسـتوارةكردن كلم   خويش، جانها

و پسران،سازي پيامبري او و بـا او پيـروز، با پدران  سـتيز كردنـد

)2(.»گشتند

.182ـ 264:) با تحقيق صبحى صالح(نهج البالغهـ1
.43-45:هادي سجةصحيفـ2
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و توصيف صحاب اهللا بن عبعبد  راستينةاس

يداس در مورد برخي از امور پرسروزي معاويه از ابن عب،

:گفتاسابن عب. سپس از منزلت صحابه سؤال كرد

و مسلمانان را به جهد« و تبليغ دين برخاستند آنان به تطبيق

مي،و اخالص در دين  آن نصيحت ،نمودند تا اين كـه راههـاي

و نعمتهاي خداوند و اسبابش قوي و دين،نيكوگشت  آشكار شد

راو نشانه او پا برجا و شـرك ة بـه وسـيل هاي آن واضح گشت

و نـشانهايش را محـو كـرد و اساسش را از بين برد  آنان خوار

و كـافران، پـست وذليـل و نام خداونـد، بلنـد مرتبـه گـشت

)1(.»گشتند

همةنظري  صحابهةعدالت

: اند گفته

ي حتّ،هر كسي كه با پيامبر ديدار كرده در حالي كه به او ايمان داشته«

و بر دين اسالم بميردت زمان كوتاهي از روز باشاگر مد . صحابي است،د

و عيبجويي، به آنان راه نداردل صحابه عادةو هم و انتقاد و هركس يكي!ند

)2(»!!آيد از آنان را عيبجويي كند، از كافران به شمار مي

.66و 425و 3/426: مسعودى،مروج الذهبـ1
.1/11:هاالصابـ2
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چهه مستلزم آن است كه هر صحابي اين نظري كنـد، روايـت مـي هر

و انتقاد هيچ صحابي را روا نمي   آنـان وارد بهـشتةدارد وهم صحيح باشد

هم،مي شوند كهة زيرا : فرمايدمي آنان مشمول اين آيه هستند
}6*���6�,'�� %6J./67 6M2U4",��� �4/,V�&."� %E/L� !�J4" .̂ 4�6'6( 6	 2HE"� :*2+{.)1(

مـيم بدوراز آتش جهنّ،اند كه مورد لطف ونيكي ما واقع شدهنآنا«

».باشند

ماننـد( نخست از امويـانة افراد طبقةهم: قد استه معت اين نظري

و فرزندانش   پيـامبرةي رانـده شـد حتّـ( مروانيانةوهم) ابي سفيان

!!باشند صحابياني عادل مي)’خدا

همةداليل نظري  صحابهةعدالت

الًاو:انـده به تعدادي از آيات استدالل كرده داعيه داران اين نظري

:تاسآيه آنها اينةكه از جمل

}2�%E/52" .̂ 6<2�.��� ��:��� 6�,�4� ,!�-/�0...{
)2(

)).
»تي بوديد كه به سود انسانها فرستاده شده اندشما بهترين ام.«

}%�x6(6� ��:��� ,!�0%4/.56�6< 6M2"4H406�...{
)3(

)).

و تعديل رازى؛1/10: االصابهـ1 .7ـ9: جرح
.110/)3(آل عمرانـ2
.143/)2(بقرهـ3
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ت ميانـه شما را نيز ام) ميانه استة شما يك قبلةكه قبل(همان گونه«

.»اي قرار داديم

}6!256�4C 2?6�6SEN"� 4̂ ,&4; 6M4$9��2 %6'� .12+ 6	�2/2�,O��."� 2	67 �#E5"� 6Y2q6I ,�4�4"

%p' 2�4� %p&.-4C ,!�J6�%4s4�6� ,!2J,�4567 4�4/�23:V"� 4[4z$4B4C ,!2J2�9�5�� Y2C %6�{
)1(.

در آن هنگام كه بـا تـو زيـر آن« از مؤمنان خشنود گشت، خداوند

از آنچه در دل آنان بود، آگاه بود و خداوند .»درخت پيمان بستند

}!�i9a��6'E;� 6	 2HE"�6� 2I%4>$���6� 6	 2�2<%6J��."� 6	2� 6*9�":���� 6*9��2�%:V"�6�

./67 .�9�q6I6� ,!�J./67 �#85"� 6Y2q:I �*%6V,�2f2��#...{
)2)(3(

).

و كساني كه در نيكي آنـان« و انصار از مهاجران و پيشينيان نخستين،

از و آنـان نيـز از آنـان خـشنود گـشت را پيروي كردنـد، خداونـد

.»خداوند

اند كه در چندين روايت تصريحت نبوي استدالل كرده به سنّ:ثانيـاً

و هيچ به مس عدالت تمام صحابه شده است . كند نميا تثنيك از آنان را

: روايت شده است كه فرمود’از پيامبر

،اصحاب من همچون ستارگانند، به هر كدام از آنان اقتدا كرديـد«

بهترين قرنها قرن من است، سپس بعد از آن، سـپس؛)شويد هدايت مي

 

.18/)48(فتحـ1
.100/)19(توبهـ2
: سـيوطى،؛ الـدر المنثـور 1/399:؛ تفسير ابن كثير9ـ1/10:االصابه فى تمييز الصحابهـ3
2/293.
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اصـحاب مـرا. احترام مرا در احترام اصحابم حفـظ نماييـد((.بعد از آن

)1(».دشنام ندهيد

 عدالت صحابهةنظريبررسى

همـالف  صحابهة موضع قرآن كريم در برابر عدالت

همةنظري«اي كه روشن است انديشه مي» صحابهة عدالت كند، را مطرح

؛ انـد چند گروه، هماهنگ نيست؛ زيرا صحابه در قرآن،با ظاهر سخن قرآن 

 يك گروه دانستن آنان به عنوان اين كـه همـه عادلنـد، ممكـن،بنابر اين

اي از بيعت كنندگان زير اند، عده مسلمانان نخستينآنان نيست؛ زيرا برخي از

و برخي از اصحاب فتح   قرآن در برابـر ايـن،درخت، گروهي از مهاجران

 پنهـان ونيز منافقاني كه)2(تقسيم بندي، از گروه هاي ديگري مانند منافقان

و سسو)3(شناخت آنان را نمي’ پيامبر بودند و بيمـار نيز افراد ت ايمـان

)4(؛))دل
 كساني كه كارهاي نيكو بـد را بـا)5(ه اهل فتنه؛بگوش دهندگان((

: ابـن حجـر، تلخيص الحبيـر؛2/223: يدىزب،؛ اتحاف الساده المتقين2/230: سنن ترمذىـ1
؛ تـاريخ بغـداد، خطيـب 7/493:؛ تفسير ابـن كثيـر 6/286: ابن كثير،؛ البدايه والنهايه 4/204

.2/53: بغدادى
.53،10:)63(منافقونـ2
.101:)9(توبهـ3
.11:)32(احزابـ4
.45ـ47:)9(توبهـ5
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))يكديگر آميختند

روند هنگامي كه پيشامدها؛ كساني كه به سوي ارتداد مي)1(

))بر آنان بگردد 

و نـه كه نه افراد فاسقي((؛)2( گفتارشان مـورد تـصديق اسـت

))كردارشان

)) ايمان در دل آنان داخل نشده است مسلماناني كه((؛)3(

؛ كـساني)4(

و به علّمي تظاهر،كه به اسالم شان، با پرداخت سهميت سستي يقين كنند

مي(از صدقه به آنان، خو مي گيرند  فرار كننـدگان((و«)5()شوندو دوست

)6(.»در برابر كافران

ازنپس اينا و جـدا  صحابه هستند با اين كه مواضع آنان مختلف

يكديگر بود، ولي قرآن در برخي موارد، آنـان را اصـحاب رسـول

. به شمار آورده است’خدا

و تهديـد آنـان پرداختـه اسـت،در بعضي مواقع . قرآن به توبيخ

را’اند كه رسول خدا همچنين از آنان كساني  در بسياري از ومردم

.مناسبات، از آنان بر حذر داشته است

: فرمايد خداوند مي

.102:)9(توبهـ1
.154:)3(آل عمرانـ2
.18:)32( سجده؛6/)49(حجراتـ3
.14:)49(حجراتـ4
.60:)9(توبهـ5
.15ـ16/)8(انفالـ6



 نظرية عدالت صحابه 34

}	6�4C4��� 6*%40 %��2(%4C 6*%40 	6�40 %�/2�,O6*��94-,V6  {
)�(

 برابـرن آنـا؛ مانند كسي است كه فاسق است،آيا كسي كه مؤمن است«

».نيستند

»×امام علي«،كتب تفسير وتاريخ گواه بر آن است كه مؤمن

 والي كوفـه ودر، است كه در زمان عثمان»وليد بن عقبه«،فاسقو

شد،زمان معاويه ويزيد )2(. والي مدينه

: ونيز خداوند مي فرمايد

}6�9� ,!4"6� :Y4"2+ 6Y2�,��� 4[%4� ,�4� %p�2H40 2#85"� �4567 |6�4-.C� 2	:�2� �!45.�4� ,	6�6�

�G,Y4@ 2#,�4"2+...{.
)�(

مي« از آن كس كه دروغ به خدا مي،بندد جه كسي ستمكارتر است  يا

 كه بـه او چيـزي وحـي نـشدهدر حالي، به من وحي شده است:گويد

.»است

 نازل شـده كـه بعـدها والـي»عبداهللا بن ابي سرح«ةاين آيه در بار
ي اگـر بـه خون او را مباح كرده بود حتّ’عثمان بر مصر شد وپيامبر

ه اورا خـدمتا عثمـان در فـتح مكّـ امـ،هاي كعبه آويخته باشـد پرده
)4(! آورد وبراي او طلب امان كرد’پيامبر

ف :رمايدونيز

.18:)32(سجدهـ1
.2/85:؛ سيره حلبيه440، 453، 610، 626ح: حاكم حسكانى،شواهد التنزيلـ2
.93:)6(انعامـ3
.3/18:ه حلبيةسيرـ4
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}2#a85"� 2=�2'a6( Y2C .����2�$� �!�34" 4=�2� �412+ ,!�34" %6� .�9�/6�K 6	 2HE"� %6Jm 4� %6 

�y%a4-6� %6�4C 2?6�2��� 6	2� %6�.$m�"� 2?%6�6&."%2� !�-�2q6I4� 2�,I��� �4"2+ ,!�-.54�%Es�

�=�254� E2+ 2?6�2��� Y2C %6�.$m�"� 2?%6�6&."�*a2�/4; E2+%p��4Ha67 ,!�3,��Ha6�� .����

�=a�0 �a4567 �#a85"�6� %�U,�4@ �W�m���4; 46� ,!�06�,�4_ %p�,94� .[2�,'4-,V6 6� %p��2"4�

b� 2�4� �G,Y4@{
)1(.))

مي! ايد اي كساني كه ايمان آورده« : شـود چرا هنگامي كه به شما گفته

و(كنيـد مـي بر زمين سـنگيني،به سوي جهاد در راه خدا حركت كنيد

 آيا به زندگي دنيا به جاي آخرت راضي شـده!؟)دهيد سستي به خرج مي

 اگـر. جز اندكي نيـست،كه متاع زندگي دنيا در برابر آخرت با اين! ايد؟

شما را مجازات دردنـاكي) خداوند(حركت نكنيد،) به سوي ميدان جهاد(

مي مي و گروه ديگري غير از شما را به جاي شما قرار و هـيچ كند دهـد

و خداوند بر هر چيزي تواناست زياني به او نمي .»رسانيد

،بيـانگر ايـن اسـت كـه برخـي از صـحابه از جهـاد شريفهة آي

و به حيات ـ به رغم آگـاه رويگرداني كرده يـشان از دنيا مايل شدند

وة تا اين كه شايـستـكه دنيا متاعي ناچيز است اين  تـوبيخ خداونـد

و جانشيني مؤمنان راسـتين بـه جـاي آنـان تهديد به عذاب درد ناك

.شدند

.39-38:)9(توبهـ1
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همان گونه كه تهديد به جانشيني، در تعدادي از آيات آمده است

، از جهـادـ چنـدين بـارـكه داللتي آشكار دارد بر اين كه آنـان 

.اند رويگردان شده

: خداوند تعالي فرموده است

}...,'4-,V6  �,9E"694-4; *2+6�,�4_ %p�,94� .[2� :!�s ,!�06�,!�34"%4r,�4� �9�$9�36 {.
)1(

،آورد هر گاه سرپيچي كنيد، خداوند گروه ديگري را به جاي شما مـيو«

و سـخاوتمندانه در راه خـدا انفـاق مـي( مانند شما نخواهند بودنپس آنا

.»كنند

و آيات ديگر به رفتارهاي نادرستي كه برخي از صـحابه اين آيه

ب  و مي سرزنش شدهةه سبب آن شايست آن را برگزيده ؛كند اند، اشاره

همةنظري«همچنان كه به ناتواني  در هماهنگي بـا»! صحابهة عدالت

ت ميأمفهوم قرآني، .كند كيد

 صحابهة در برابر عدالت هم’ موضع پيامبر گرامىـب

كه!’اگر خواسته باشيم نظر پيامبر گرامي جويا شويم، خواهيم ديد

و دروغگوي آنان، به كار برده شـده»صحابي«اصطالح   در مورد راستگو

و در همـان حـال رواياتي وارد شده كه آنـان را مـي؛ است ،سـتايد

.كند رواياتي ديگر وارد شده كه برخي از آنان را نكوهش مي

.38:)47(محمدـ1
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گر روايات ستايشـ1

: فرموده است’پيامبر

و آنـان را بـه جاهليـ!خدايا ت هجرت يارانم را به پايان رسـان

)1()».برنگردان

شو، اگر اين گروه!خدايا« شدن امروز نابود و))د، پرستش نخواهي

و(( استوارترين شما بر صراط، دوستدارترين شما نسبت به اهـل بيـت

)2()).»اصحاب من است

 روايات نكوهشگرـ2

: وارد شده است’از پيامبر

ه به آتش افكند،يد، هر كه به من دروغ بگويديبه من دروغ نگو«

)3()).»خواهد شد

:و نيز فرمود

مي ام،ترسم بر شما كه پس از من شرك ورزيد من نمي« ترسـما

و هالك شويد همـان گونـه،كه براي دنيا رقابت كنيد   پس بكشيد

)4()).»كه پيشينيان شما هالك شدند

.87ـ5/88: بخارى صحيحـ1
.2/279: ابن هشام،سيرة نبوىـ2
.1/9:؛ صحيح مسلم1/38: صحيح بخارىـ3
.4/1796: صحيح مسلمـ4
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:همچنين فرمود

و با مرداني ستيز« ) واحتجاج(من بر حوض از شما سبقت جسته

و بر مي مي آنان پيروز مي كنم و ! يارانم، يـارانم!خداوندا: گويم شوم

)1())».داني پس از تو چه كردند تو نمي: شود پس به من گفته مي

گفتند دروغ مي’پس، از صحابه كساني بودند كه به رسول خدا

و از آنان نيز كساني بودندو كساني كه به خاطر دنيا خون مي  ريختند

ش’كه پس از پيامبر   خواهنـد»عادل« پس چگونه اينان،دند مرتد

 نيز خبر داده است كه آنان نسبت به حكومـت،’پيامبر خدا! بود؟

:ورزند، آنگاه كه فرمود حرص مي

آن(ورزيـد شما نسبت به حكومت، حرص مـي« ) در حـالي كـه

و حسرت در روز قيامت خواهد شد  پـس چـه بـد،تبديل به پشيماني

اي مانند زن شيرده گرد او جمـعهعدكهو حكومتي(است اين شيرده

او) شوند مي و(و چه نيكواست بريده شدن از و كسي كـه از آن دور

)2(.»)بريده شود

و تالشهاي مخالف است كه ظاهر اين نظريطبيعي ه توجيه كردارها

. دستورات خداوند تعالي است كه برخي از صحابه مرتكب آن شده بودند

گ  به دست گرفتند، مراهي كه سلطنت را بعداًديدگاه ياد شده با عناصر

ميهمانند معتمدان درستكار رفتاركرده شود كه دستورخداوند از آنان گرفته

 

.2/35: مسند احمدـ1
.3/199: مسند احمدـ2
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برخية اين توجيه به رغم خونريزي ظالمان. گرددو واليت آنان پذيرفته مي

و خوردن بيت المال مسلمين به وسيل،از آنان . آنان استة يا ميگساري

 عدالت صحابه بـه آنهـاةي كه جهت اثبات نظري روايات،به عالوه

: داراي ضعف سند هستند؛ مثال سند روايتاستدالل شده اكثراً

و ضعيف مي)1(اصحاب من مانند ستارگانند« اسـفرايني، ابـو باشد

و مجعـول  و شاگردش تـاج الـدين، روايـت را دروغ حيان اندلسي

.)2(اند شمرده

و يـا،خداونـد«((:ا روايت ام را مـرا و آنـان ران مـرا برگزيـده

و در آخـر زمـان  و ياريگران من قرار داده اسـت ،خويشاوند، داماد

قومي خواهد آمد كـه آنـان را سـرزنش خواهنـدكرد، ازآنـان زن

نگيريد، به آنان زن ندهيد، با آنان وصلت نكنيد، به آنـان نپيونديـد، 

)3()).»همانا كه بر آنان نفرين روا داشته شده است

 قـرار دارد كـه شـناخته شـده»بشير بن عبداهللا« اين روايت، در سند

.نيست بلكه ابن حيان گفته است

و هيچ اصلي ندارد« )4()»حديث باطل است

:دكتر عطيه بن عتيق زهراني هم گفته است

االـ1 . 1/413: ذهبى،عتدالميزان
.179: التبصر فى الدينـ2
.3/14:؛ مسند احمد5/662:؛ سنن ترمذى4/1873: صحيح مسلمـ3
.83: عبد الكريم النمله/مخالفة الصحابى للحديث النبوىـ4
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)1(...»ت ندارد صح،اين حديث«

كامل نيست؛ چنـان، سندش))»بهترين قرنها، قرن من است((«:ا روايت ام

 بـر ايـن امرگـواهيـكفايـه از جمله صـاحبـبرخي از بزرگان كه 

)2(.اند داده

و اتّ ام درا داللت روايت بر اين كه رويدادها فاقـاتي كـه رخ داده

و درست بوده است’قرن بعثت پيامبر اكرم  در،، پذيرفته  اگر چـه

آن حوادثي رخ داد كه باعث هتك حرمت اسالم شد؛ ماننـد شـهادت

’ رسول خـداةنو، شهادت دو×بن ابي طالباين علي امير المؤمن 

و حسين  دردناك كربالة در واقع’، اسارت خاندان پيامبر‘حسن

و ريختن خون مردم مدينة النبـي در و ناموس و يا مباح شمردن اموال

آن.»حرهة واقع«  آبروي مسلمانان از بين رفت وشـكم زنـان،كه در

و تــابع و در آن صــحابه  ين بــي گنــاه بــه قتــل آبــستن پــاره شــد

ـ؛)3(رسيدند راتولي هيچ صاحب عقلي ـ آن  اچـه رسـد بـه فاضـلي

پس چگونه درست خواهـد بـود انتـساب آن بـه پيـامبر نمي پذيرد،

!بزرگ؟

.1/483: ابى بكر خالل،السنهـ1
.47: الكفايه فى علم الدرايهـ2
يعـ3 ، 453: عـسقالنى،؛ تعجيل المنفعه111ـ 4/119:؛ الكامل فى التاريخ2/250: قوبىتاريخ
).شرح حال يزيد بن معاويه(
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همـج  صحابهة موضع تاريخ در برابر عدالت

و مخالفتهاي برخي از صحابه از اوامر تاريخ، بسياري از گمراهيها

و پيامبر او و چه پس از وفاتـ را خدا  ثابـتـ چه در زمان حيات

ياييم كه از جنگ احد گريخته كرده است؛ مثال برخي از آنان را مي

و بـا رسـول خـدا  ’و در جنگ خندق خانه نشيني را برگزيدنـد

.مخالفت كردند

و انصار در مورد رفـتن بـه همچنين در مي يابيم اغلب مهاجران

’ با امر رسول خدا»اسامه بن زيد«ها به فرماندهي جنگ با رومي 

ر و»ابو بكـر، عمـر، ابـو عبيـده«س آنانأمخالفت كردند كه در

.)1(اند ديگران بوده

مور اند كه از جانب برخي فباري را ياد كرده خان، رخدادهاي تاس

شـروع. روي داده استـ حاكمان مؤمنان شدند كه بعداًـاز صحابه 

و هجـومةت به وسيل آن با مجبور كردن مردم به بيع  و تهديد ضرب

و در آخر، غصب’ دختر پيامبر خدا÷ فاطمهةبه خان   همراه بود

و سهم نزديكان، تـا ايـن كـه و نيز ارث و اموال مختص به او حق

.خشمگين بر آنان از دنيا رفت

به ربـذه،’و راندن او از شهر رسول خدا»ابو ذر غفاري«ا تبعيد ام 

يا عم«ضرب وشتم ي كـه تـا حـدــ»عبد اهللا بن مسعود«و»سرار بن

.3/317: الكامل فى التاريخـ1
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ـ و مخلـص از منـصبهاة، بر كنار كردن صحاب استخوانهاي وي شكست

بـن ابـيا، دشنام دادن به اميـر المـؤمنين علـي سركار آوردن افراد فاسق

و نهروان،و جنگ با او در جمل؛ صفّ×طالب  رسـاندن شهادتو به ين

 اتفاقة حرّةو آنچه در حادثـ)1(×نيسرور جوانان اهل بهشت امام حس

شدگان در اين واقعه به ده هزار تن رسيد كه از ميـان افتاد كه تعداد كشته

و هم  و، اصحاب بدرةآنان هشتاد تن از صحابه بودند  پس از اين مصيبت

و هيچ اهل بدري نماند،محنت )2(. مردند

 چند نمونه براى تكميل بحث

مي كتا’ مردي كه براي رسول خداـ1 و بت ةپيـامبر سـور كـرد

))» رحيمـاً غفـوراً«’ رسـول خـدا،بقره وآل عمران را قرائت مي كرد

: بـه او فرمـود’پيـامبر. نوشـت مـي))» حكيماً عليماً«خواند ولي او مي

و چنان بنويس« مي.»چنين  خـواهم، مـي آن گونـه كـه مـي«: گفت او

او مـي))» حكيماً عليماً«و چون برايش.»!نويسم ))» بـصيراً سـميعاً«خوانـد،

(نوشتيم  زماني كـه.» آگاهترم،دمن از شما بر محم«: گفت) آن مرد.

 انـس».!پـذيرد زمين او را نمـي«: فرمود’آن مرد در گذشت، پيامبر

،به زميني كه آن مرد در آن درگذشته بود: ابو طلحه به من گفت«: گويد

.17-6/45: شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديدـ1
2:1/216-215�اياالمامه والس؛6/16: المنتظمـ2.
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و او را بيرون زمين افكنده يافتم ين مرد را چه شده اسـت؟ا: پرسيدم. رفتم

.»پذيردا زمين او را نمي ام،ايم چندين بار او را دفن كرده: گفتند

:گويد ابن كثير مي

و بخاري« ا آنهـا امـ، صحيح است،اين روايت با معيارهاي مسلم

)1(».اند اين روايت را ذكر نكرده

بن«ـ2 را»بن ابي معيط �2�5وليد »فاسق« كسي است كه خداوند او

 او را بـراي دريافـت صـدقات بنـي’ هنگامي كه پيامبر؛ناميده است

 خبر داد كه آنان به’ به رسول اكرم،المصطلق فرستاد، پس از بازگشت

نآنـا خواست لشكري بـه جنـگ)’رسول خدا(اند جنگش درآمده

:ا خداوند در مورد او، اين آيه را نازل كرد ام،بفرستد

}6�K 6	 2HE"� %6Jm 4� %6 �9�/+:*�9a�/:�6'4-4C �B6'4/2� b�2(%4C ,!�0G%6<�,*%ap�,94� �9�'�2>a�;

��4"%6J6S2�...{.
)2(

اگر شخص فاسقي خبري بـراي شـما! ايد اي كساني كه ايمان آوده«

 آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهي از روي ناداني آسـيبة دربار،بياورد

از كرد و !» پشيمان شويد، خودةبرسانيد

آنو حا و فاسـق چـه از شمار صحابه بـود،كه وليد بن عقبهل
)3(؟دارد عدالتباارتباطي

.6/170: تاريخ ابن كثيرـ1
.6:)49(حجراتـ2
.4/212: تفسير ابن كثيرـ3
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 از بني سلمه، ايـن آيـه نـازل شـده»جد بن قيس« در موردـ3
:است

}:*2+6� .�9�x4�a6( 2�4/.-2�."� Y2C 44� Y�/2-.�4; 46� Y�" *4H.X� �[9��6 	:� !�J./2�6�

."%2� ��4x�2&��4" 6!E/6J6<6	 2�2C%43{
)1(.)2(

ده:گويندمينبعضي از آنا« در جهاد شركت نكنيم(به ما اجازه و) تا

در گناه سقوط كرده) هم اكنون(ن آگاه باشيد آنا،ما را به گناه نيفكن

و جهنّ .»!م، كافران را احاطه كرده استاند

آن را ساختند گروهي؛ از اين موارد است»مسجد ضرار« داستانـ4
و در اوقـاتي كـه دسترسـي بـه كه  نام صحابه بر آنان نهاده شده بـود

مي، نداشتند’پيامبر ا خداونـد راز امـ،پرداختنـد در آن به اداي نماز
و روشن شد كـه آنـا و كارشان را آشكار ساخت نآنان را بر مال كرد

.منافق بودند

: فرمايد خداوند در مورد آنان مي

},V6� .���H4�E;� 6	 2HE"�6� 6	�2/2�,Oa��."� 6	,�a6� %�� 2�.�4;6� �p�.��06� �pI�6�2q �p�2S

 :	4�25,&6�a4"6� �=,'4� 	2� �#4"9�(6I6� 6#85"� 6j6I%6� ,	6��" �p\%4A,I2+6�+,*%a4$,\6I4�

6*9��21%434" ,!�JE$2+ ��6J.N6  �#85"�6� �4/,V�&."� E2+{.
)3(

 سـاختند بـراي كساني هستند كه مـسجدي)نگروهي ديگر از آنا(«

و) تقويت(و) به مسلمانان(زيان و تفرقه افكني ميـان مؤمنـان كفر،
 

.49:)9(توبهـ1
.2/332: ابن هشام سيرةـ2
،107:)9(توبهـ3
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و پيـامبرش مبـارزه كـرده از پيش بـا خـدا  كمينگاه براي كسي كه

مينآنا بود؛  نظـري،)و خـدمت(جـز نيكـي:كنند كـه سوگند ياد

ميام! ايم نداشته .»! دروغگو هستندندهد كه آناا خداوند گواهي

 خذام:است كه آنان دوازده نفر از منافقان بودند به نامهاي گفتني

 معتـب بـنـ خود ساختة كه مسجد را در خانـبن خالد بن عبيد

و ابو و�6�72قشير )1(.... بن ابي االزعر

5.»��82�كسي است كه درجنگهاي»ه بن حاطب بن عمر بن امي 

و احد شركت نموده بود؛ ولي از پرداخت زكات مـال ش امتنـاع بدر

و خداوند در مورد او چنين نازل كرد :ورزيد

}:	4$9a�34/4"6� :	4�:�E>a4/4" 2#25.�4C 	2� %4$%4;K ,	2U4" 6#85"� 6�6i%67 ,	:� !�J./2�6�

6	�2&2"%E>"� 6	2�*!a�i:� .�9aE"694;6� 2#a2� .�9�52�6� 2#25.�4C 	L� !�i%4;K %:�454C

6*9�q2�,�m�{
)2(.)3(

كهن از آنا بعضي« از فضل: با خدا پيمان بسته بودند اگر خداوند ما را

و از صـالحان  )و شـاكران(خود روزي دهد، قطعا صدقه خـواهيم داد

از فضل خود به آنـا! خواهيم بود  بخـشيد، بخـلناما هنگامي كه خدا

و روي برتافتند و سرپيچي كردند »!ورزيدند

.2/388: ابن كثير،؛ تفسير1/341: ابن هشام سيرةـ1
.75ـ76 آيات:)9(توبهـ2
اـ3 .1/201: صابهالاستيعاب در حاشية
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زم به اداي نماز در اوقات اي بود كه همواره ملت از صحابه»ثعلبه«

و ندار بود، بدين جهت به پيامبر خدا. خود بود  : گفـت’او فقير

.»از خداوند بخواه كه به من اموالي عطا فرمايد«

آن! اي ثعلبـه واي بـر تـو«: فرمود’پيامبر انـدكي كـه بـر

را سپاسگزار باشي  و سپاسـش بهتر است از زيادي كه تـوان شـكر

.»نداشته باشي

حق«: گفتثعلبه ! تو را به پيامبري برگزيد،قسم به كسي كه به

ي، اگر از خدا بخواهي تا به من اموالي عطا فرمايـد، بـه هـر مـستحقّ

».ش را خواهم دادحقّ

پس».))به ثعلبه مالي عطا فرما! داياخ«: فرمود’پس رسول خدا

و بر مـالش افـزوده شـد ا او از پرداخـت امـ،كااليش فزوني يافت

ناع ورزيد تا اين كه خداوند دل او را پر از نفاق گردانيـد زكات امت

و همانـا او از  و اعمال زشت خود برسـد تا روزي كه به كيفر بخل

.دروغگويان بود

و عابـد. از شمار صحابه بود»ذو الثديه«ـ6 او مردي پرهيزكار

و تالش او آنان را به شگفتي وا مي  و عبادت ’پيـامبر. داشت بود

و فرمود به كشتن او اوةاو مردي اسـت كـه در چهـر«: دستور داد

او.و ابو بكر را براي قتلش فرستاد»نشاني از شيطان است پس چون

!او نيز به قتلش نرسـانيد عمر را فرستاد،!را در نماز يافت، بازگشت 
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 بعـدها او)1(.ا ايشان به او نرسيد ام، را فرستاد×سپس حضرت علي

و ام فرمانده . در روز نهروان او را كشت×ام عليخوارج گشت

و مصاحبت بـا پيـامبرـ7  گروهي ديگر هستند كه به همنشيني

و گرد مي))»سويلم««((«ة آنان در خان. شدند شناخته مي’اكرم آمدنـد

 پس آن حضرت به شخصي،داشتند باز مي’مردم را از پيامبر خدا 

)2(!د سوزان را برسر آنان)) سويلم((ةدستور داد كه خان

و همراه پيامبر»قزمان بن حرث«ـ8 ’ در جنگ احد شركت كرد

 چه نيكو ما را بـي نيـاز،فالني«: اصحاب آن حضرت گفتند. سخت جنگيد

ـ ام«: فرمود’ پيامبر،»كرد آن هنگـام كـه»..!تا او از اهل دوزخ اس

و بر زمين افتاد، به او گفته شد  بهشت بر تو گوارا بـاد اي ابـا«:زخمي شد

))»!لغيداقا

و نـسب!به خدا قسم! هاي اسپند بهشتي از بوته«: گفت  جز براي اصـل

)3(»!نجنگيديم،)خود(

بنكَحـ9 و( بن عبد شـمس2��6"م بن ابي العاص پـدر مـروان

شد) عموي عثمان و نفرين . بود’ رسول خداةرانده شده

و عطاء،فاكهي : خراساني گفته است، با سندي از زهري

.1/429: ابهاالصـ1
.1/332: سيرة ابن هشامـ2
.3/235: االصابهـ3
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م«  بر آن حضرت وارد شدند در حالي كه حكم را’دحماصحاب
از شكاف: او را چه شده؟ فرمود! خدارسولاي:گفتندپس،كردنفرين مي

و من با فالن همسرم بودم »!ديوار بر من وارد شد
ح بر حكم مي’پيامبر و م به استهزا با انگشت خـودكَگذشت

و’ پيامبر!كرد به آن حضرت اشاره مي : فرمود او را ديد
كن! خدايا« )1(». پس در جاي خود خزيد،او را وزغ

: در حديثي آمده كه عايشه به مروان بن حكم گفت
ميگو««««((  پـدرت را نفـرين كـرد در’دهم كه رسول خدا اهي

)2(».حالي كه تو در صلب او بودي

و ديگر موارد ةكيد دارند كه در ميان صحابأت،تمام موارد ياد شده
را كس’پيامبر اني بودند كه مرتكب كارهايي شدند كه نه خدا آنها

ت پسنديد ونه پيامبر وبرخي از ايشان هم بـا قـرآن وهـم بـا سـنّ مي
 را’پس قول به عدالت هر كس كه رسـول خـدا. مخالفت كردند

 امري هماهنـگ بـا رسـالت!ي اگر يك روز هم بوده باشد ديده حتّ
ت؛اسالمي نيست ميأ رسالتي كه و فرزنـدان كند بر كيد خي از اصحاب

نظريه عـدالت تمـامي«،بنابراين؛ ايمان نداشتند،و همسران پيامبران 
و تاريخ، هماهنگ نمي»!صحابه و سنت )3(.باشد با تصريحات قرآن

.29:1/346االصاـ1
.1/597: االمام الصادق والمذاهب االربعهـ2
رـ3 :ك.براى تفصيل

و االسالمـ1 . عاملى/ التاريخ
. محمود ابو ريه/ اضواء على السنه المحمديهـ2

�
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]عدالت همة صحابه[ة نظريوامل گسترشع

و سنّ و تزوير امويان، در تحريف تاريخ و خلط ، نقـشت شريف

ة عـدالت همـ((ةعقيـد«آنان بودند كه بـر.ندا بازي كرده بزرگي را

و به عدم انتقاد از آنان دعوت كردند تا راه نقد))»صحابه  تاكيد نموده

ي كه عليه اسالم انجـام دادهو ايراد از آنان در مورد كارهاي ناپسند

و به هر كس از مسلمانان كه از آنان خرده مي گرفت، اند، بسته باشد

مي»زنديق«يا»كافر«نام  و به كشتن او فتوا  آنان اگر!دادند اطالق كرده

ب مي »دشنام به صحابه«قتل برسانند، به او تهمته خواستند مخالفشان را

و معناي مي و ايراد به آنان بود»دشنام به صحابه«بستند )1(. در واقع نقد

�
. شرف الدين/ النص واالجتهادـ3
.، مرعشى نجفى»ملحقات« احقاق الحقـ4
. طه حسين/ الفتنة الكبرىـ5
. رافعى/نآ اعجاز القرـ6
.ابو ريه/ ابو هريرهـ7
. االحاديث الموضوعه، حديث اصحابى كالنجومـ8
األـ9 . بالذرى/شراف، اسماء المنافقين انساب

. ابن قتيبه/ويل مختلف الحديثأتـ10
. تفتازانى/صد شرح المقاـ11
. ابن عقيل/ النصايح الكافيهـ12

.14/7: تاريخ بغدادـ1
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ه در روزگار حكومت اموي تكميل شـد؛ زيـرا ساختار اين نظري

و هم دژي استوار برا شـان را اقدامات نامشروعةي حكومت آنان بود

بر همين اساس، معاويه زماني كه خـود را جانـشين. نمود توجيه مي 

شمرد، ناچار بود كه يك دستاويز شـرعي بـراي مي’رسول خدا 

و تقويـت نمايـد  . خود ايجاد كند تا كارهاي ناشايـستش را توجيـه

و دستاويز براي او هم«بهترين دليل او» صـحابهةعدالت  بـود كـه

مينيكي از آنا بر. رفت به شمار و روايات پس تا زماني كه آيات

تواند مانع شـود كـه معاويـه هيچ چيز نمي،كند عدالت او اشاره مي 

.و پيشواي مسلمانان باشد’جانشين رسول خدا

»همةنظري : تمام اقـدامات امويـان را از قبيـل»! صحابهة عدالت

ح ،ة حـرّةو واقع×و كشتن امام حسين×سنمسموم كردن امام

و انصار، حمله بسر بن ارطا و آنچـه بـا:كشتار بسياري از مهاجران

مي،اس كرد كودكان عبيد اهللا بن عب ، زيرا اگر صـحابي؛نمود توجيه

 به اين معنا نيست كه خطايي مرتكب،كسي را ظالمانه به قتل برساند

حقـي صحابه حتّـديگرانو! زيرا او مطلقا عادل است!شده است

!!ندارند بر او اعتراض كنند

و صحابىى نظر شيعه در معنا  مصاحبت

.باشند مي^پيروان اهل بيت،))»صحابه تمامي عدالتةنظري«مخالفان از
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 توصـيف مـي»كافر«و»زنديق« آنان را با صفت،از همين رو

و يا بعضي از آنـان كنند؛ زيرا كه برخي از صحابه را سرزنش نموده

و هرزگي توصيف كرده .اند را به فسق

كه»ابن زرعه«از :گفته است روايت شده

 را’اگر مردي را ديدي كه يكـي از اصـحاب رسـول خـدا«

 حـق’كند، بدان كه او كافر است، زيرا رسول خـدا سرزنش مي

و هرچه آورده نيز حق است و قرآن حق، و بـه درسـتي كـه. است

و آورده است، صحابه به ما رسـانده’ آنچه را كه پيامبرةهم انـد

و سنّمي) شيعه(اينان  ت خواهند بر گواهان ما خرده بگيرند تا كتاب

و،و در واقع. را باطل كنند  خرده گيري بر آنـان، سـزاوارتر اسـت

)1(»!!دان خودشان زنديق

((: كه فرمود×چه دوراست اين سخن از فرمايش امام علي

و باطل به وسيل« شود، حق را بشناس، اهلم شناخته نمي مردةحق

و باطل را بشناس  اش را خـواهي انجام دهنده،آن را خواهي شناخت

)2(.))»شناخت

.1/18: االصابهـ1
ر2/210: تاريخ يعقوبىـ2 و 22/105:؛ بحـار االنـوار 262ش،نهج البالغه، قصار الحكم:ك.؛
32 /228.
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حقةشود كه شيعه حق دارد تا در مورد كلم از اين جا روشن مي

و از آن و آن را برگزيند ، نزد هر كدام از اصحاب باشد،تحقيق كند

.كندپيروي

و دش اما هم تهمت شتم  صحابه كه از جانب دشـمنانةنام دادن به

.تي نداردشود، هيچ گونه صح شيعه به آنان نسبت داده مي

ميةبه درستي كه شيعه، با يك چشم به هم و ميان مسلمانان نگرد

مت  و و. گـذارد تفاوتي نمـي،رخّأصحابي، تابعي در واقـع همنـشيني

ا،)با پيامبر(حبتاصم آن چيزي نيست كه خطا كار از شتباهاتش به

.پناه ببرد

و روش كه عقل به آن حكم مي كنـد، شـيعه نقـد بر اساس اين راه

و بحث در مورد عدالت آنـان را بـا بـي طرفـي كامـل، جـايز   صحابه

و چـه’شمرد تا بداند چه كسي به همنشيني با پيامبر مي  وفا دار بوده

ب كسي به جاهلي و خدا نيز اراده فرموده كه رات برگشته است هتـر از او

.به جاي او برگزيند

تمام اين اعمال، به خاطر آن است تا صحابي راسـتين از صـحابي

و روايت او برگزيده،دروغين و از روايت صحابي دروغين، شناخته

.دروي شود
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 بحثةچكيد

،^مكتب اهل بيت  معتقد است كه حال صحابه از لحاظ عدالت

و در ميان آنا و غير عادل مي همانند حال ديگران است باشد ن، عادل

 شد، عـادل’و اين گونه نيست كه هر كس همنشين رسول خدا 

 مگـر آن كـه، هيچ نقشي در عدالت صحابه نـدارد،همنشيني. است

و سنّ و موضعگيريهاي او مجـس’ت رسول خدا سيرت م در رفتار

.گردد

و كـردارن عملـي آنـاةپس مالك عدالت صحابه، سـير  اسـت

و هركس مخالف»عادل«و روش اسالمي باشد، مطابق راه،هركس

و روش اسالمي باشد، غير و اين انديشه بـا قـرآن»عادل«راه  است

و سنّ . مطابقت دارد’ت شريف پيامبركريم

اند كه مؤمن واقعي هستند اشاره كرده كه از صحابه كساني،قرآن

و در ميان آنان منافقاني هستند كه خداونـد  ازو آنان را ستوده است

و نيز در ميان آنان كساني. ياد كرده است»دروغگو«آنان به عنوان

.در شب عقبه را داشتند، اين’هستند كه قصد ترور رسول خدا

و متوسـط همان نظر شيعة اماميه دربارة صحابه است؛ نظري ميانه

)1(. داشـتند افـراط جمهـور كه نه تفريط غـالت در آن اسـت ونـه 

.189: عبد الحسين شرف الدين الفصول المهمه،ـ1


